1. Miért jó közgázos diáknak lenni?
Azért jó közgázosnak lenni, mert sok szakmai tantárgyat tanulunk, és ez olyan tudást ad, amit
a felnőtt élet során tudnak hasznosítani, így ilyen jellegű dolgokban tudunk segíteni akár a saját
családunkban is. Piacképes tudást tudunk szerezni, így jól tettem, hogy a Közgázba jöttem. A
tanárok szerintem megadják a lehetőséget a tudás és a jó jegyek megszerzésére, igényes az
iskola. Nagyon jó programok vannak, illetve érdekes előadások szoktak lenni évközben.
Nagyon jó angoltanárok vannak. A tanárok az iskolában nagyon segítőkészek, kedvesek,
rugalmasak és megértőek. Bármi szívességet kérünk tőlük, ők segítenek ott, ahol tudnak,
helyenként jófejek tudnak lenni. Legyen ez egy anyag újbóli elmagyarázása vagy esetleg egy
dolgozat másik napra
Szeretek ide járni.
Egy életre barátokat szereznek itt a diákok, valamint élményeket, s ezeket nem lehet soha
elfelejteni.
Sok programot szervez az iskola, főleg pénzzel kapcsolatban. Jó az osztályközösség,
összetartóak és segítőkészek. Rengeteg élményben van/volt részünk, ami az egész osztályt
össze tudta kovácsolni, pl.: versenyek, pályázati előadások, pénzhetek, majális, ODK-s túrák és
még sorolhatnám.
Ha sikeresen elvégzem, akkor ez kínálja a legjobban fizető és a legbiztosabb munkahelyeket.
Tízujjas gépírás elsajátítása mindenki számára. Szakmai gyakorlat a tanév folyamán történik,
így nyáron nincs iskolai elfoglaltság.
A Közgáz nehéz sőt nagyon nehéz, de a megfelelő tanulással és odafigyeléssel ez
kiküszöbölhető. Igazából van miért tanulni. Az iskola elvégzése után olyan szakmára teszünk
szert amivel az életben tudunk érvényesülni, és megfelelő megélhetési hátteret biztosítsunk.
A kedvencem: Szavakkal ezt nem lehet kifejezni.

2. Mit változtatnál/mit fejlesztenél az iskolánkban?
Szerintem az iskolában kellene indítani 1 ONLINE játék bajnokságot, ahol különféle
játékokban mérkőzhetnek meg a tanulók, csapatokban, illetve egyéni szinten is akár. Jó lenne,
ha a szünetekben ki lehetne menni az iskolán kívülre dohányozni, szankciók nélkül. Több
focibajnokságot kellene tartani, *kisebb* nyereményekkel. Amit változtatnék, az a
számonkérésben lenne. Rengeteg olyan tantárgy van, ami nehéz és komoly tanulást igényel,
ehhez képest kevés olyan van, mint mondjuk egy testnevelé, amivel könnyű a diákok dolga.
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megtapasztalhatnánk, hogy hogyan kellene alkalmazni a tudásunkat, majd ennek köszönhetően
könnyebb lenne elhelyezkedni a jövőbeni munkahelyen.
A sportrészleget fejleszteném, néhány sporteszközzel esetleg jobb minőségű labdákkal. Az
iskola büféje szerintem rendben van, de az árakat lehetne kicsit csökkenteni.
Én az iskola felszerelését fejleszteném, bővíteném. Ha lehetne tágítani a termeket, az is nagyon
jó lenne, mert némelyik terem olykor egész szűkös egy osztálynak. Egyes tanórákon gépet is
használhatnánk, illetve külső gyakorlati helyen is érdemes lenne a gyakorlati tudásunkat
fejleszteni.
Én az iskolámmal meg vagyok elégedve, egyedül abban lehetne fejleszteni, hogy jobb
minőségű számítógépeket vesznek az iskolába, mert néha azzal is több perc megy el az órából,
hogy az asztal a gépeken megjelenik. Illetve ha jó idő van, akkor kint is lehetne tanórát tartani.
Ami nekem személy szerint a legfontosabb lenne, az a hosszabb szünetek kialakítása, hiszen 10
perc nagyon kevés arra, hogy megebédeljünk, vagy épp megreggelizzünk két óra között és
emellett még más dolgokat is elintézzünk. Több kirándulást lehetne szervezni az iskolában, akár
messzebb helyekre is, ahova lehet, hogy máshogy nem lenne esélyem eljutni.
Azon változtatnék, hogy több géptermi óránk legyen, mégpedig azért, mert szerintem sok olyan
jó alkalmazás van, amely segítheti tanulmányainkat. kevesebb óraszám lehetne és több szünet
az órák közt.
Kicserélném néhány teremben a padokat és a székeket, minden teremben jobb minőségű
internetelérés kellene, néhány tanárt lecserélnék, a folyosókat modernizálnám (eltüntetném a
folyosóról az ereklyés asztalokat), felfrissíteném a tornatermet: új eszközök, jobb fűtés, a kinti
sport pályát is felújítanám: új festések, a kapukra háló, a kosárpalánkot is kicserélném, a pályán
lévő hibákat kijavítanám

3. Barátodnak/barátnődnek miért ajánlod ezt az iskolát?
Azért ajánlom ezt az iskolát, mert rengeteg olyan dolgot tanulunk itt, amit majd későbbi életünk
során fogunk tudni alkalmazni.
Azért ajánlanám az iskolát a barátomnak, mert tényleg hasznos ha tudjuk, hogyan kell például
adóbevallást készíteni. Illetve fontos minden ilyen elvégzendő feladat pontos ismerete és
elvégzése. Sok pénzügyi dolognak az értelmét itt tanulják meg.
Azért ajánlom ezt az iskolát, mert olyanokról lehet tanulni, amit majd a későbbiekben is tudunk
alkalmazni és a miértjét tudhatjuk a Közgázban meg. A Közgázból a továbbtanulás lehetősége
is magas, az iskolát már elvégzett ismerőseim elmondása alapján. Tehát ha egyetemre szeretne
menni innen valaki, annak csak is saját maga lehet az akadálya. Összességében szerintem
nagyon jó az iskola, mivel sok program van, hetente 1 alkalommal lehet járni
sportfoglalkozásra. A tanárok legtöbb esetben megértőek, ami nagyon fontos a diákok számára.
Azért ajánlanám ezt az egyik barátomnak, mivel célja, hogy jól felkészült, sikeres szakemberek
nevelése, útnak indítása. Ez kínálja a legjobban fizető és a legbiztosabb munkahelyeket. Az
érettségi mellett kapsz egy szakmát is, amit nagyon jól lehet használni az élet bármely területén,
sokkal könnyebben el lehet végezni az ehhez kapcsolatos dolgokat felnőttként
Azért is ajánlom az iskolát, mert a nyelvre is nagy hangsúlyt fektetnek ami a mai világban
elengedhetetlen.
Igazgató Úr túrái fantasztikusak. Olyan sok szép helyre elvitt már minket.

Ha egy jó iskolába, sok új barátot szervezve szeretne iskolát választani, akkor mindenképp a
Közgáz a legjobb választás!

